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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY OBCE
a čemu se raději příště vyhnuli. Také u překonaných problémů a překážek se na chvíli
po delší době nás již koncem listopadu za- zastavme a rozlučme se s nimi.
sypal bílý sníh. Děti mohly vzít saně a boby
a vyběhnout na kopec, užít si první zimní Všechno má svůj konec. Jak den, tak noc.
radovánky. My dospělí jsme vyhrnuli ruká- Jako vše dobré, tak i vše zlé.
vy a šli odklízet chodníky a vjezdy k domkům. Zima je tady!
Naplánujme si věci, které bychom chtěli pro
svůj dobrý pocit dokázat, naučit se nebo zaZima je pro mnohé z nás obdobím, které ne- žít. Až načerpáme dostatek energie, můžepatří mezi nejoblíbenější. Mnozí by nejraději me se pustit do jejich realizace.
hned po teplém podzimu přivítali slunné
jaro. Zimní období je ale také důležité. Pro Přeji Vám klidné Vánoce, pevné zdraví, hodpřírodu je obdobím odpočinku. Ani my by- ně štěstí a splnění všech Vašich přání, třeba
chom neměli přepínat své síly, měli bychom těch vánočních.
více relaxovat a dělat věci, které nás baví
a naplňují. Využijme i my zimu k sebereflexi
Elen Malchárková
a bilancování. Zamysleme se, co nám přinesl
starostka obce Strahovice
uplynulý rok, co bychom rádi dále rozvíjeli
Vážení a milí spoluobčané,
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OBECNÍ
INFORMACE

PODZIMNÍ SVOZ
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
neseparovaný odpad a nebezpečné odpady
jako například cca 50 kg asfaltu, který byl
nalezen v sobotu ráno před svozem na parkovišti. Také likvidace skleněných tabulí
může majitel řešit rozbitím na menší části
a pak uložením do celoročně přistavených
kontejnerů.
V sobotu 6. listopadu proběhl v naší obci
podzimní svoz velkoobjemového odpadu
na prostranství u golfového hřiště. Celkově bylo množství odpadů menší než
při jarním svozu. Zatím je velkým problémem nedokonalé třídění odpadu, který
chceme zlikvidovat. Za odpad, který není
separován, zaplatíme vyšší poplatek z příslušné komodity. Největší finanční zátěží
pro obec, a tím i pro jednotlivé občany, je

Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

INSTALACE A POŽEHNÁNÍ BUSTY BL.
P. RICHARDA HENKESE
V letošním roce byl krmáš ve Strahovicích
obohacen o požehnání busty bl. P. Richarda Henkese, která byla zhotovena sochařem Ing. arch. Gotthardem Jandou z Dolního Benešova. Zhotovení podstavce pod
bustu a umístění před hlavním vstupem
do kostela zajistila firma Winro z Velkých

Hoštic. Slavnostní mši svatou celebroval P.
Mgr. Jan Czudek, Th.D. – delegát ad omnia
spolu s dalšími kněžími. Mezi pozvanými
hosty byli náměstek hejtmana MSK Mgr. et
Mgr. Lukáš Curylo, senátor a starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera, člen rady města
Ratiborz Piotr Klima, kněží z Hlučínského
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děkanátu a řada dalších významných hostů Na závěr patří poděkování všem, kteří přiz polské i české strany. Odhalení a požeh- spěli finančně ke zhotovení díla.
nání se samozřejmě zúčastnili autor busty
a představitelé fy Winro.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

OPRAVENÁ CYKLOSTEZKA
DO KOBEŘIC
V jarních měsících jsme vás ve zpravodaji
informovali o špatném stavu vozovky ze
Strahovic do Kobeřic. Ve dvou místech za
strahovickým dvorem došlo k utržení břehu
a části krajnice vozovky a nebezpečný úsek
bylo nutno zcela uzavřít pro veškerá vozidla. Po posouzení statikem byla navržena
varianta opravy, kterou se podařilo v průběhu roku zrealizovat. Původní propustky
pod cestou se podařilo v kritických místech
4

najít, byly zcela zanesené a nefunkční. Za
pomoci našich hasičů se propustky vyčistily
a stavební firma realizující opravu provedla technickou úpravu v podobě vsakovací
studny, která zajišťuje odvod vody přes propustky. Oprava v kritických místech byla
opravena pomocí zdi z gabionu a kamení
dle návrhu. V současné době je připravováno trvalé dopravní značení, které upraví
tento úsek pouze pro cyklisty a chodce.

Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE

získaných přes internetové připojení na počítači je možno si nainstalovat v chytrém telefonu mobilní aplikaci – V OBRAZE, která
umožní zvolit vybrané informace z publikovaných stránek. Novinkou na stránkách je
také interaktivní mapa, kde naleznete řadu
Správcem veškerého obsahu je obec Straho- praktických informací včetně některých dat
vice a provozovatelem redakčního systému z katastru nemovitostí.
je společnost Galileo Corporation s.r.o.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice
Na stránkách můžete najít jak povinné informace, tak i odkazy a ostatní informace
v obci a blízkém okolí. Kromě informací

V říjnu byly dokončeny a aktivovány společností Galileo nové webové stránky obce
Strahovice. Stránky splňují požadavky zákona č. 99/2019 Sb., a tak mohly tyto stránky
obdržet po odzkoušení certifikát.
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VINOBRANÍ A SVATOMARTINSKÉ
HODY
Svatý Martin (11. 11.) je spojován s příchodem na bílém koni a také s mladým vínem,
které se podařilo vinaři připravit, jakožto dar každoroční úrody. I v letošním roce
jsme v obecním domě oslavili Svatomartinské hody v podobě svátečního oběda s propečenou husou nebo kachnou. Nechyběla
ani vynikající polévka kachní kaldoun, kterou naši kuchaři umí připravit. Gurmáni si
přišli na své při ochutnávce kachního Rilletes nebo kachní paštiky s portským vínem

a brusinkovou omáčkou. Po celou dobu
nechybělo kvalitní, mladé víno z jižní Moravy.
Sobotní večer byl ve znamení vinobraní
s Frenštátskou cimbálovou muzikou Radegast. Každý z účastníků mohl okusit kvalitní vína, i když za večer nemohl okusit
všechna. Sortiment je bohatý a tak nezbývá
než je postupně ochutnat v následujících víkendech. Všichni jste srdečně zváni.
Karel Malchárek
člen Rady obce Strahovice

VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ
V neděli 28. listopadu v odpoledních ho- z posledních dvou let, protože v roce 2020
dinách jsme v obecním domě přivítali byly všechny kulturní a sportovní akce
do obecního společenství nové občánky na podzim zrušeny z důvodu pandemie
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Covid-19. Ani v letošním roce není situace Setkání připravil Sbor pro občanské záležipříznivá a tak z 28 pozvaných dětí s rodiči se tosti, za což jim děkujeme a ještě jednou blanakonec oslavy zúčastnilo 12. Celý program hopřejeme rodičům k narození dítěte.
byl upraven tak, aby vzájemná přítomnost
byla co možná nejkratší. Rodiče dětí se poKarel Malchárek
depsali do Pamětní knihy obce Strahovice,
člen Rady obce Strahovice
obdrželi dětskou knihu, drobný finanční
obnos a růžičku pro maminku dítěte.

OBECNÍ POPLATKY ZA ROK 2022
V letošním roce byla schválena Zastupitelstvem obce Strahovice nová Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství,
kterou se zvyšuje paušální poplatek za odvoz a likvidaci odpadů v roce 2022 na 600
Kč/osobu, která má trvalý pobyt v obci Strahovice. Paušální poplatek za stočné je pro
rok 2022 ve výši 200 Kč na osobu. Poplatek
za psa je 100 Kč za psa.
Platby bude možné uskutečnit buď hotově

do pokladny Obecního úřadu ve Strahovicích nebo převodem na účet obce č. 184 709
73 59/0800, variabilní symbol – číslo domu.
Termíny svozů všech druhů odpadů jsou
zveřejněny v přiložené tabulce na straně 29
tohoto čísla zpravodaje.
Hana Benešová
účetní, Obecní úřad
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ZŠ A MŠ
STRAHOVICE

PODZIM V NAŠÍ
ŠKOLCE
Ani
jsme
se nenadáli
a máme tady
kouzelný
vánoční čas,
který
patří
k nejkrásnějším v roce
a rok se nám
chýlí ke konci.
V naší školce jsme vůbec nezaháleli a spoustu jsme toho stihli prožít, naučit se a vytvo- na závěr této krásné akce nechybělo opékání
řit. Na konci září jsme ještě stihli náš první špekáčků.
výlet, a to na Dětský ranč v Hlučíně, kde
byla pro děti připravena komentovaná prohlídka zvířátek a jízda na konících. K dispozici nám byla také relaxační zahrádka a veliké dětské hřiště.

Navštívit nás přijelo divadélko Smíšek s Trpasličí pohádkou. Maminky s dětmi tvořily
krásné Podzimníčky, které jsme měli vystavené v budově naší mateřské školy.

V říjnu jsme se již naplno věnovali všemu,
co k podzimu patří. Učili jsme se o změnách
v přírodě i o všech přípravách na zimu.
V rámci “Bramboriády”, která proběhla na
zahradě mateřské školy, se děti i jejich rodiče zapojili do rozličných disciplín a soutěží, Tvoření nás moc baví, tak jsme se pustili
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ještě do keramiky a šikovné maminky nám
opět přišly vypomoct a podílely se na výrobě krásných andílků. Další setkání jsme bohužel museli pro velmi vysokou nemocnost
zrušit, ale podařilo se nám dovyrobit spoustu dalších krásných dekoračních předmětů.
Výrobky měly být původně k prodeji na vánočním jarmarku, ale vzhledem k vládním
opatřením jsme si prodej museli uspořádat
ve školce. Děkujeme všem pomocníkům
i kupujícím, výdělek je určen pro naše děti.

dětem líbilo také loutkové divadélko v posledním listopadovém dni a už se na nás hrnuli čertíci a Mikuláš s andělem.
Mikulášská nadílka proběhla 6. 12. 2021 od
10 hodin. Děti se již od rána připravovaly.
Byly v maskách čertů i andílků, tancovali
a řádili jsme jako správní čerti. Nadělovat
přišel Mikuláš s andělem a dvěma čerty.
Všechny naše děti byly statečné a čerti ani
letos nikoho do pekla odnášet nemuseli.
Před Vánocemi si ještě určitě uspořádáme
vánoční nadílku u stromečku a užijeme si
spoustu krásného svátečního těšení.
Hana Bolacká, Renáta Dohnalová
učitelky MŠ

Listopad utekl jako voda, děti přijely navštívit ještě paní lektorky s přednáškou Tam –
Tam, která dětem přiblížila život se sluchovým postižením, a to velmi hravou formou
s praktickými ukázkami. Další přednášky
se týkaly výroby domácích jogurtů, výroby
ze dřeva a autorské čtení pohádek. Moc se
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U NÁS TO ŽIJE I NA PODZIM!
Také podzim
v
základní
škole byl pestrý a plný aktivit. V říjnu
navštívili naši
školu Prototýpci, kteří si
v rámci kreativních dílen
připravili pro
naše čtvrťáky
a páťáky program zaměřený na rozvoj kreativity
a podnikavosti. Cílem jednotlivých aktivit bylo pochopit potřebu týmové spolupráce. Kreativní
dílny vyvrcholily soutěží družstev, v níž šlo
o to, která skupina postaví co nejvyšší věž
ze špaget, papírové pásky a „maršmelounu“.
Žáci se během
„hraní“ učinili
hledat originální
řešení
úkolu, najít si
roli ve svém
týmu, k řešení
úkolu přistupovat aktivně,
uvědomovat si
rozdílné přístupy a také
ocenit přínosy skupinové
práce.
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Dalším zpestřením října byla návštěva nové
knihovny obecního domu v Kobeřicích.
Knihovnické lekce byly opět precizně připravené, plné úryvků z knih a zajímavých
úkolů.
Listopad odstartoval účastí žáků 4. a 5. ročníku v meziškolní soutěži pořádané Místním akčním plánem vzdělávání pro Hlučínsko ve spolupráci s Hracím deskovým
centrem Legie. Tři nejúspěšnější žáci byli
odměněni a škola získala darem soubor
edukačních deskových her.
V polovině měsíce se uskutečnila na naší

škole preventivní akce Policie ČR pod názvem „Chováme se bezpečně“, zaměřená
především na dopravní výchovu. Žáci si
zopakovali pravidla bezpečnosti při jízdě
na kole, vybavení kola, jak se chovat v provozu jako chodec. Pro zpestření jim paní
policistka vzala otisky prstů; žáci si také
mohli vyzkoušet policejní pouta. O pár dní
později zavítala do naší školy lektorka hlučínského muzea s výukovým programem

„Malý mulař“. V něm se žáci 3. až 5. ročníku seznámili s povoláním zedníka (mulaře),
s jeho náčiním a postupem výroby pálené
cihly. Na fotografiích si prohlédli různé
typy staveb z červených cihel, které se nacházejí v našem regionu. Na závěr si žáci
sestavili dřevěný model Kaple Panny Marie
Schönstattské, která je jednou z dominant
Strahovic. S koncem listopadu přišel začátek
adventu a my jsme jej přivítali rozsvícením
nového vánočního stromečku. Mikuláš nám
nechal ve škole pořádnou mikulášskou nadílku a my jsme za pomoci našich milých
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Tamtam. Od medvídků Čumáčka a Ušandy jsme se dozvěděli více o životě sluchově
postižených lidí, na vlastní oči jsme viděli
kochleární implantát, naslouchadla a další
speciální pomůcky, naučili jsme se znakovat některá slova a dokonce i celou básničku
o medvědech.
Do Vánoc nás ještě čeká pár akcí jako je zdobení perníčků či tradiční vánoční besídky.
Starší žáci se pak mohou těšit na Vánoční
pokusy. A pak už … hurá domů za těmi nejbližšími… za pohádkami…vůní a pohodou
Vánoc…

paní kuchařek upekli vánoční perníčky.
Začátkem prosince jsme ve škole přivítali
milou návštěvu z Centra pro dětský sluch
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Kolektiv ZŠ a MŠ Strahovice přeje všem požehnané svátky a pokojný vstup do nového
roku!

Irena Juchelková
redakční rada, zastupitelka, ředitelka ZŠ

SDH STRAHOVICE

PODZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
SDH STRAHOVICE
Nastal podzim, což pro mladé hasiče znamená začátek nové sezóny a s tím spjaté
soutěže v Závodu požárnické všestrannosti.
Abychom si co nejlépe zopakovali všechny
tyto znalosti, vydali jsme se první říjnový
víkend na soustředění do tradiční lokality
RS Bílá Holubice.
Vyrazili jsme v pátek 1. října v 17 hodin.
Po příjezdu následovalo rozdělení pokojů,
ubytování a jelikož nám cestou vyhládlo,
šli jsme na večeři. Dále jsme se rozdělili do
družstev, která spolu následující dny soutěžila. Pak už jen večerní hygiena a spánek.

vzduchovky, základy první pomoci a uzlováním. Družstva si obešla všechna stanoviště a za splnění získávala body. Za odměnu
jsme dostali čas na volnou zábavu, která
nám zabrala zbytek odpoledne až do večeře.
Při večerním programu jsme všichni měli za
úkol ukázat svůj talent.

I v neděli jsme si dali ranní rozcvičku a tím
započali den. Zasoutěžili jsme si ve vystrkávání z kruhu, stavbě táboráku z větví
a štafetě požárních dvojic. Poté jsme si šli
sbalit. Po obědě jsme poděkovali personálu
RS Bílé Holubice za to, jak se o nás celý víSobota byl náš hlavní den. Zahájena byla kend staral, rozloučili se a odjeli domů.
pořádnou ranní rozcvičkou, která nás skvěle
zahřála. Po snídani začal program. V družLukáš Moravec
stvech jsme proti sobě hráli hry, které prověvedoucí mládeže
řily naši rychlost,
šikovnost, znalost
t op o g r a f i c k ýc h
značek a uzlů.
Zopakovali jsme
si práci s buzolou
a zásady první
pomoci. Tím nám
dopoledne uteklo
jako voda a těšili
jsme se na oběd
a polední klid.
Odpoledne
pro
nás byla připravena stanoviště
s
lukostřelbou,
požární
ochranou, střelbou ze
13

DOTAČNÍ PROGRAM MSK PRO
DOBROVOLNÉ
HASIČE V ROCE
2021

výbavy byla i sněhová radlice pro jeho využití v zimních měsících.

V prvním kole hodnocení jsme sice neuspěli, ale v kole druhém nám byla dotace, ve
výši necelých 50 procent z pořizovací ceny,
avšak nejvyšší možná, schválena. Po obdržení finančních prostředků jsme vše objednali
V rámci tohoto dotačního programu jsme a dle vybraného dodavatele se široká hasiči pro letošní rok zkusili své štěstí a vypraco- ská rodinka může těšit na vánoční nadílku.
vanou žádost koncem března odeslali.
Jsme velice rádi za podporu z Krajského
Záměrem projektu bylo zakoupení zahrad- úřadu Moravskoslezského kraje, díky které
ního traktoru pro údržbu v hasičském are- můžeme neustále vylepšovat a zkvalitňovat
álu a hlavním kritériem z naší strany bylo, prostředí, ve kterém se pohybují všechny
aby tento zvládl i maximální svahovou věkové kategorie našeho spolku.
dostupnost v travnatém terénu. Součástí
Lukáš Pekárek
areálu budou i zpevněné plochy a z tohoto
starosta SDH Strahovice
důvodu jsme měli požadavek, aby součástí
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Nábor mladých
hasičů
Kluci i holky,
neváhejte a přijďte
k nám poznat kouzlo
dobrovolných hasičů
Strahovic.
Tréninky pro dě�
od 5 do 15 let jsou
každý pátek
od 17 hodin
v tělocvičně
ve Strahovicích.
Bližší informace u:
Lukáše Moravce 605787063
Magdalény Hantákové 704364556
Veroniky Halfarové 773653426
Venduly Obrusníkové 702610739
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VALNÁ HROMADA A PF 2022
Hasičská valná hromada za rok 2020 a 2021 Zároveň bychom všem rádi popřáli vše nejse posouvá na rok 2022. Termín konání lepší do nového roku 2022.
bude s předstihem členům SDH upřesněn.
SDH Strahovice

SK METEOR
STRAHOVICE

SOUHRN FOTBALOVÉHO
PODZIMU
Muži A
Jelikož byla loňská sezóna již na podzim
zrušena, nastoupili naši muži k soutěžnímu utkání téměř po roce. Prvním soupeřem bylo mužstvo z Klimkovic, se kterými
jsme zvítězili vysoko 6:1. Následující zápas
nás čekalo derby v Chuchelné, kde jsme si
s bezzubými domácími poradili a za podpory velkého množství fanoušků ze Strahovic
16

zvítězili 0:4. Následovala šňůra vítězných
zápasů, která se zastavila až na čísle devět.
Poté přišly dva nepovedené zápasy, ve kterých jsme ztratili všechny body. Naštěstí se
nám podařilo na nevydařené výkony zapomenout a v posledních dvou utkáních jsme
opět vyhráli. Podzimní část sezóny jsme tak
zakončili na 1. místě, se ziskem 33 bodů po
11 vítězstvích a dvou prohrách, při skoré
50:19.

Muži B
Muži „B“ nastoupili i letos, stejně jako v minulé sezóně, k zápasům III. třídy sk. A. Začátek sezóny vyšel podle představ, když
jsme vyhráli hned první utkání vysoko 4:1.
Následovala však ale prohra 1:0 s tradičně
silným Dolním Benešovem. Po této prohře
následovala remíza 2:2 s Kobeřicemi a prohra v Darkovičkách. Další průběh sezóny
byl již výsledkově lepší a dostavily se i bodové zisky. Po podzimní části sezóny jsme
se nakonec umístili na 6. místě se ziskem 16
bodů při skóre 24:25.
Dorost
V letošní sezoně se po dlouhé době přihlásilo do své soutěže také dorostenecké družstvo. Tomuto nově složenému mužstvu se
podařilo získat tři body a zakončilo sezónu

na předposledním místě tabulky. Věříme
však, že se výkony i umístění v tabulce po
zimní přestávce zlepší.
Mladší přípravka
Mladší přípravka nastupuje v okresní soutěži 1+4, kde se střetává s takovými týmy jako
je například SFC Opava. V konkurenci těchto týmů si ovšem vedou dobře a to i díky
nové trenérské dvojici, která mužstvo v letošní sezóně přebrala.
Za všechna mužstva chceme poděkovat našim fanouškům, kteří nás hojně podporovali nejen v domácím prostředí, ale také na
venkovních zápasech, za což jim patří velký
dík.

Miroslav Nevřela
zastupitel, člen výboru SK Meteor
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JK SILESIA STRAHOVICE

Rádi bychom vám i v tomto zimním čísle
Strahovického zpravodaje přinesli trochu
informací ohledně činnosti našeho klubu…
Po úspěšně zvládnuté sezóně se náš jezdecký klub už pilně připravuje na sezónu novou. Členové oddílu již pilně trénují, sedm
nejúspěšnějších členů z řad klubu bylo zařazeno do SCM – sportovní centrum mládeže,
což je projekt České jezdecké federace, jehož
cílem je umožnit mladým talentovaným
sportovcům zvýšit výkonnostní úroveň. Pro
Moravu probíhají tato soustředění ve středisku ve Frenštátě pod Radhoštěm a z našeho klubu se ho účastní Kateřina Kocurová,
Lucie Kubíková, Markéta Kubíková, Anežka
Žůrková, Ema Žůrková, Alice Stanjurová
a Šarlota Jaglářová.
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Dalším projektem za účelem zvýšení výkonnosti bylo uspořádání víkendového voltižního soustředění pod dohledem francouzského trenéra a mezinárodního závodního
rozhodčího Jacquese Ferrariho, který s našimi cvičenci piloval především volné sestavy,
zaměřené na detailní zvládnutí technického
a uměleckého provedení. Sportovní víkend
proběhl 26. 11. - 28. 11. 2021 v jezdeckém
areálu ve Frenštátě pod Radhoštěm, který
je na takováto sportovní soustředění dobře
vybaven.
Co se týká naší další činnosti, chtěli bychom
uspořádat voltižní ples, který by měl proběhnout v únoru 2022. Rádi bychom také
zorganizovali sportovní koňský den ve Strahovicích v červnu 2022 s možností zhlédnutí různých jezdeckých disciplín, a to např,
ukázku voltiže, ale také drezury, skoky

apod. Termín i samotná náplň této akce je
zatím v jednání.
Rádi bychom vám touto cestou poděkovali
za přízeň našemu jezdeckému klubu. Naše
poděkování patří především zástupcům
obecního úřadu a občanům obce Strahovice.

Přejeme krásné prožití vánočních svátků,
plné rodinné pohody
a do nového roku hlavně pevné zdraví,
štěstí,
lásku, splněná přání a ať nám to společně
klape…
… nejen za zvuku koňských podkov…
JKS Strahovice

HORAMEA

Milí přátelé,
v tomto roce jsme se spolu, díky všem nám
známým okolnostem, setkali jen jednou,
a to v oblíbené Kinokavárně, u promítání
nového českého filmu Zbožňovaný. Jednu z hlavních rolí ztvárnil Jiří Bartoška
a všem, kteří tento titul ještě neviděli, ho
vřele doporučujeme.

provázeno určitou nejistotou. Výsledkem
však byl příjemný a pokojný společně strávený čas s vámi, za což vám děkujeme a těšíme se zase někdy příště...

Blíží se Vánoce, svátky radosti a naděje...
Prosím, přijměte od nás srdečné přání Všeho dobrého do těchto dní, ale také do blížíPro nikoho z nás není tato, již déle než cího se roku 2022.
bychom si přáli trvající, covidová doba
jednoduchá. Také příprava a konání naší
Hanka, Pavlína, Martina
akce byly náročnější než dříve a vše bylo
Holky z Horamea
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SPORTOVNÍ KLUB
GYMPAR

ZIMNÍ TÁBOR GYMPAR
Sportovní
klub
GymPar
zkouší i přes neustálé
změny ve vládních
opatřeních opět vyrazit na zimní tábor
do Beskyd na Horní Bečvu!
Nechcete, aby Vaše
dítě jarní prázdniny
prosedělo
doma? Je akční
a rádo sportuje?
V tom případě je
náš Zimní tábor
Kokosy na sněhu
přesně pro něj! Letošní ročník zimního táboru bude
probíhat od pondělí do pátku na
Horní Bečvě v horském hotelu Bečva.
Jednou z hlavních
aktivit bude bezpochyby výcvik na lyžích či snowboardu
vedený certifikovanými instruktory.
Kromě toho děti
čeká nabitý zážitkový program.
nejlepší táborové hry i procvičí základy
Nebude chybět zimní olympiáda, bobcross gymnastiky a parkouru. Tábor je určen pro
závody nebo superobří slalom.
děti od 6 - 14 let.
Děti si budou moci v praxi vyzkoušet, jak
funguje lavinové vybavení, zahrají si ty
20

Martin Nevřela
GymPar

STŘÍPKY DĚJIN HLUČÍNSKA
Lichnovští z Voštic

VÁNOCE U LICHNOVSKÝCH
Od počátku 17. století patřily Strahovice
společně s okolními vesnicemi k panství
Lichnovských, a to až do května roku 1945,
kdy na základě Benešovských dekretů byl
jejich majetek zkonfiskován a připadl československému státu. Lichnovští zůstali v zahraničí.
V dějinách Slezska však zanechali výraznou stopu. Osobnosti tohoto rodu působili
v politice, diplomacii, armádě nebo církvi.
Patřili k hostům předních vídeňských dvorů i berlínských společenských salonů, udržovali kontakty se špičkami rakouské a německé politiky, měli zájem o historii, umění
a architekturu. Podporovali mladé umělce,
kteří přijížděli jako vítaní hosté na zámky
do Chuchelné a Hradce nad Moravicí (např.
Bethoven, Josef Mánes), přátelili se s Mozartem.

pak ten, který by se týkal soukromí šlechty.
Historikové si dlouho kladli otázku, odkdy
se slavily Vánoce na zámku v Chuchelné či
v Hradci nad Moravicí způsobem podobným slavení dnešnímu.
Neexistoval totiž žádný hmatatelný důkaz,
jenž by historikům pomohl tuto dobu stanovit.
V roce 1991 však přišel zlom. Tehdy se opravoval zámek Hradec nad Moravicí – prostory dnešní Velké galerie.
Pan kastelán Ing. Radomír Přibyla mi vyprávěl, že tenkrát učinil zcela náhodně velký objev. Ve stavební suti zahlédl pomačkaný a velmi znečištěný kus papíru.

List nechal zrestaurovat a následně přeložit
z němčiny do českého jazyka. Vyšlo najevo,
že je to dopis, který psal výše zmiňovaný
Felix (tehdy osmiletý hrabě Lichnovský) své
V povědomí místních obyvatel zůstal pře- mamince Eleonoře Lichnovské-Zichy. Učidevším Karl Maria Lichnovský, který stavěl nil tak přesně na Štědrý den, 24. 12. 1822, ve
rodinnou hrobku v Chuchelné, měl 6 souro- svých osmi letech.
zenců, z nichž bratr Felix ještě sehraje roli
v našem příběhu.
Na světě byl důležitý důkaz toho, že již počátkem 19. století se strojil na zámku vánočZnámý je také syn Karla Marii Lichnovské- ní stromeček, nadělovaly se dárky, připravoho – Karl Max Lichnovský, vzal si za manže- valo se dobré jídlo a všichni se na Vánoce tělu Mechtildu (zemřel roku 1924 a je pohřben šili. Toto písemné svědectví nechalo na sebe
v Chuchelné).
čekat téměř 200 let.
Tímto stylem slavila Vánoce pouze šlechta,
prostý lid prožíval vánoční svátky daleko
Víme o nich sice mnoho, ale koho by nepotě- skromněji.
šil nějaký náhodný, zajímavý objev a hlavně
NALEZENÝ DOPIS
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Překlad dopisu osmiletého hraběte Felixe
Lichnovského:
Milá maminko!
Děkuji Ti, že jsi mi vánoční stromeček už připravila. Bude jistě velmi pěkný a bude se nám jistě
všem líbit, udělá nám radost.
Nechci Tě v tom vánočním čase zdržovat, ale já
i mé sestry doufáme, že bude na něm mnoho krásných věcí viset.
Těšíme se velice na dobré jídlo.
Dostaneme mnoho! Jsem Tvůj poslušný syn.
Tobě, drahá maminko,
Felix von Lichnowsky.
Tvůj syn
1822, 24. prosince v Hradci ve Slezsku
22

ZDROJE:
Jiří Jung: Lichnovští z Voštic
Jiří Neminář: Hlučínsko 1920-2020
Ing. Radomír Přibyla (kastelán zámku
v Hradci nad Moravicí): fotografie interiéru
zámku, fotografie dopisu- originál, překlad
dopisu
Helena Nevřelová
učitelka

Výstava přibližuje podobu
Vánoc Lichnovských od poloviny 19. století.
Lichnovští byli součástí života našich předků. Nám zanechali dědictví ve formě hmotných a písemných památek.
Často míjíme stavby, o kterých bychom ani neřekli, že
za nimi stojí právě jejich iniciativa (dvojdomky v Rohově,
hájenka Křeménky…).
Stali se mecenáši několika
kostelů v okolí, například ve
Strahovicích, Chuchelné či
v Kobeřicích. Pro kostel ve
Strahovicích věnoval Karl
Max Lichnovský pozemek
a částku 100 000 korun, poskytoval štěrk, písek, dřevo,
cihly a jiný stavební materiál.
Bylo zvykem, že Lichnovští
pak měli v předních lavicích
kostelů vyhrazené své stálé
místo.
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ZLATÁ A DIAMANTOVÁ SVATBA
šedesát let společného života. Tak zvanou
diamantovou svatbu oslavili dne 18. listopadu 2021.

V říjnu se v naší obci konala další zlatá svatba. Padesát let společného života oslavili
dne 23. října 2021 manželé Marie a František
Josefusovi.
V listopadu slavili manželé Hilda a Max
Riemlovi pro řadu z nás neuvěřitelných

Jak zlatou, tak diamantovou svatbu oslavili
manželé v rodinném kruhu a během slavnostní mše svaté v kostele sv. Augustina obnovili manželský slib.
Do dalších let přejeme manželům Josefusovým a Riemlovým zdraví, štěstí, spokojenost a spoustu krásných společných chvil
a zážitků.

24

Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka

VESELÉ VÁNOČNÍ SLITÍ OLEJE
Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, tóny koled – a také syčení oleje a vůně
smaženého kapra a dalších tradičních
dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas, kdy v kuchyni olej teče proudem a po řízku s chutí
sáhne i zapřisáhlý vyznavač zdravého stravování. Pokud olej už dávno třídíte, není

co vysvětlovat. Ale jestli jste se ještě neodhodlali, je přesně tohle ta správná doba
s tím začít.
Určitě nechcete, abyste uprostřed vánočních svátků museli náhle řešit ucpaný odpad v kuchyni či na toaletě nebo havárii
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odpadního potrubí v celém domě. A věřte,
že ani příroda není zvědavá na ty spousty
oleje ze všech domácností, které by se na
ni přes odpadní vody valily. Abyste tomu
všemu zabránili, stačí opravdu málo. Najít
doma prázdnou PET lahev s víčkem a zbylý
olej z kuchyně místo do odpadu přelít do
ní.

který se najde v lednici zastrčený někde vzadu ještě od pečení cukroví.

K nové tradici vánočního slévání použitého
oleje tak můžete přidat i tradici povánoční
procházky k olejové popelnici s naplněnou
PETkou a pozorovat, kolik sousedů se do
třídění pustilo s vámi. My vám slibujeme,
že se postaráme o to, aby naše popelnice ani
Vzpomeňte si na to, až nasmažíte všechny ty o svátcích, ani v novém roce nikdy nepřetekfilety z kapra nebo hory křupavých řízečků, ly.
až vám z vánočních vinných klobás zbyde
jen mastný pekáč potažený vrstvou sádla
Markéta Dluhá
a šťávy z masa nebo až o Silvestru naaranreferent marketingu Trafin oil a.s.
žujete do mističek všechny ty dobroty nakládané v oleji. Kapka ke kapce, a uvidíte, že
po svátcích máte PET lahev plnou. A přidat
můžete i zapomenutý kus pevného tuku,

ZIMA SE BLÍŽÍ.
ZABEZPEČME VODOMĚRY
PŘED MRAZEM!
majetku nepříjemný dopad také na peněVýměna poničeného vodoměru se domác- ženku.
nostem prodraží. Buďme odpovědní od prvních dnů, kdy dorazily noční a ranní mrazy,
Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoa proveďme potřebná opatření!
měrů podniknout, do značné míry závisí na
Ostrava – 10. 11. 2021 - Když klesnou ven- tom, kde je dané zařízení umístěno. „Pokud
kovní teploty pod nulu, je kromě pečlivé- je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je
ho zazimování zahrady, domu a veškerého potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavřevenkovního vybavení nutné se zaměřit také ní tak, aby nedocházelo k neúměrnému prona to, jak zajistit před mrazem domovní chlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud
vodoměr. Zabráníme jeho poškození. Tím, se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce,
že tyto záležitosti nepodceníme, se vyhne- kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit pome nepříjemným situacím, které mohou klop tepelnou izolací. Použít je možné namít kromě našeho pohodlí a poškozeného příklad polystyren nebo minerální izolační
26

vatu – nikoliv ale skelnou,“ vysvětluje ve- ceny daného typu vodoměru a času potřebdoucí oddělení vodovodů SmVaK Ostrava ného pro jeho montáž. Průměrně může jít
zhruba o 2 000 korun.
Roman Bouda.
Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu,
chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je nezbytné zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například
vnější tepelnou izolací. Je potřeba také prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem,
což bývá často opomíjené citlivé místo pro
tento typ havárií. Teplota v daném prostoru
se musí dlouhodobě pohybovat nad bodem
mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je žádoucí obalit izolačním materiálem. „Chaty
a chalupy, které nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často místem, kde dochází
k havarijním situacím. Vodoměr zamrzne,
dojde k jeho poničení, ale důsledky v podobě vytopeného prostoru se projeví až poté,
kdy mráz povolí. Lidé potom přijíždějí po
zimě do svých objektů, kde je čeká nemilé
a nákladné překvapení,“ říká Bouda.

Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je
to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná
hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných
plochách až 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa venkovních uzavíracích
armatur, místa se sníženým krytím (například přechody vodních toků) nebo souběhy
s potrubím dešťových kanalizací.
Marek Síbrt
mluvčí SmVaK Ostrava a.s.

K poškození vodoměru může dojít také
v případě, když se někdo snaží zamrzlou
vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm.
Tento extrémní zásah většinou vede k tomu,
že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho
vyměnit. Poškození plastových částí zařízení vysokou teplotou je zjistitelné po jeho
demontáži. Těmto rychlým a radikálním řešením se rozhodně vyhněme, přinesou vždy
víc škody než užitku.
Všechny vyjmenované případy poškození
vodoměru mají negativní finanční dopad
na zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava následně vyžadují náhradu škody spočívající
ve výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají za jeho zabezpečení.
Škodná částka se odvíjí od aktuální prodejní
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Rozpis vývozů komunálního odpadu rok 2022
LICHÉ pondělí

Plasty
Tetrapak

Papír

3

17

5

3

14

28

2

14

14

28

2

14

11

25

13

11

9

23

11

9

6

20

8

6

4

18

6

4

1

15

3

1

12

26

14

12

10

24

12

10

7

21

9

7

5

19

7

5

Obec Strahovice

LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
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Žetony a plastové pytle k vyzvednutí na přepážce Pošty Partner
ve Strahovicích během otevírací doby
Po a St: 8.00 - 10.00 / 15.00 - 17.00
Út: 8.00 - 11.00

Čt: 8.00 - 10.00 / 15.00 - 16.00
Pá: 8.00 - 10.00

Nově třídíme do modrých plastových pytlů novinový papír,
letáky, obalové kartony.
(MIMO masný nebo hygienicky znečištěný papír)

Termín velkoobjemového a nebezpečného odpadu
SOBOTA 2.4.2022
SOBOTA 5.11.2022
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JAK PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
2022
ONLINE
Navštivte ONLINE koledu na www.trikralovasbirka.cz a přispějte do 31.1.2022. Je nutné vyplnit název
města, obce nebo PSČ. Vždy je nutné vybrat z nabídky „HLUČÍN CH“. Jen tak přispějete Charitě Hlučín.

Bankovním převodem
Pošlete částku na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777988005. Zadání var. symbolu je
velmi důležité. Jen tak bude částka přidělena Charitě Hlučín. Také do 31.1.2022.

QR kódem

Do kasičky na místech uvedených na www.charitahlucin.cz do 16.1.2022.
Do kasičky koledníkům,

kteří zazvoní u Vašich dveří.

Aktuální informace o sbírce na Hlučínsku sledujte na
www.charitahlucin.cz.
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ZPRAVODAJ DO KAŽDÉ
DOMÁCNOSTI
Donesla se k nám drobná „stížnost“ od
některých spoluobčanů, že někdy nemají
možnost si přečíst náš zpravodaj. Důvod je
prostý. V některých domech bydlí dvě rodiny a někdy se vydání zpravodaje z nějakého důvodu nepřenese z jednoho patra do
druhého, což nás mrzí a rádi bychom to napravili. Nabízíme možnost doručení dvou
vydání tam, kde bydlí dvě domácnosti. Pokud máte o toto zájem, prosím, pošlete na

náš mail zpravodaj.strahovice@seznam.cz
váš požadavek s číslem domu a od příštího
čísla vám budeme dodávat dvě vydání.
Jsme rádi, že čtete náš zpravodaj. Děkujeme
za vaši přízeň.
Martina Panocová
redakční rada, zastupitelka

PF 2022
K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha zdraví, štěstí, úspěchů a životního optimismu v novém roce 2022 připojujeme poděkování za Vaši čtenářskou přízeň
a všem přispěvatelům děkujeme za spolupráci.
REDAKČNÍ RADA STRAHOVICKÉHO ZPRAVODAJE
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JUBILANTI
V minulém čísle jsme nedopatřením nezveřejnili všechny jubilanty. Omlouváme se za
to. Dodatečně přejeme všem vše nejlepší,
štěstí, zdraví, spokojenost a Boží požehnání.
Říjen
82 let

Anna Benešová
Marie Josefusová

Únor
88 let
83 let
82 let
75 let
60 let
50 let 	
 	

Listopad

Březen

81 let

87 let

Helena Jägrová

Leden
84 let 	
82 let
70 let
60 let

Anežka Sollichová
Konrád Macošek
Josef Mrovec
Daniela Hanzlíková

85 let
83 let
75 let
70 let
50 let 	

Leo Hluchník
Adolf Duda
Milada Riemlová
Marie Slavíková
Erich Obrusník
Antonín Macošek
Tomáš Kozel
Jan Slavík

Uršula Sonnková
Marie Hluchníková
Ludmila Macošková
Marie Březovská
Josef Pekárek
Josef Návrat
Lenka Prasková

Gratulujeme všem jubilantům.

PLÁN AKCÍ OBCE STRAHOVICE
NA NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
Z důvodu vládních nařízení budou bližší informace o jednotlivých akcích zveřejněny na
obecních stránkách, vývěskách a obecním rozhlasem.
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